
 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 สรุปผลการสํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิ่นอาศัยของหิ่งหอย 

5.1.1.1 ผลการสํารวจขอมูลการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยสามารถสรุปไดวา กลุม

ตัวอยางรอยละ 70 มีการพบประชากรหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไมที่ศึกษา ทั้ง 3 ตําบลคือตําบลทาคา 

ตําบลบางนางลี่ และตําบลแควออม 

 5.1.1.2 จากการพิจารณาระยะเวลาการพบประชากรหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไมทั้ง3 ประเภท

พบวามีหิ่งหอยอาศัยในพื้นที่มามากกวา 20 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาในอดีตมากกวา 20 ปที่ผานมา 

อําเภออัมพวาเปนถิ่นอาศัยของประชากรหิ่งหอยโดยสามารถพบหิ่งหอยไดในทุกตําบลที่ศึกษา 

 5.1.1.3 ผลการสํารวจขอมูลภาคสนามในพื้นที่สวนผลไมทั้ง 3 ประเภท พบวาในทุกประเภท

ของสวนผลไม หิ่งหอยไดหายไปจากพื้นที่เปนระยะเวลานานกวา 10 ปคือตั้งแตกอนป พ.ศ.2543 และ

เมื่อนําขอมูลมาจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จะพบวาประชากรหิ่งหอยที่หายไปในรอบ 10 ป

ที่ผานมาจะพบมากบริเวณพื้นที่ที่หางจากถนนในระยะ 100 เมตร 

 5.1.1.4 การจัดทําแผนที่การกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากแหลงน้ํา พบ

ประชากรหิ่งหอยกระจายตัวอยูตามพื้นที่คลองที่ไหลผานสวนผลไมมากที่ระยะหางจากคลอง 50 เมตร 

 5.1.1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการเปรียบเทียบความแตกตางของประชากร

หิ่งหอยตามประเภทสวนผลไม โดยใช One way ANOVA สรุปไดวา ประชากรหิ่งหอยไมมีความ

แตกตางกันตามประเภทสวนผลไม (sig = 0.309) 
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 5.1.1.6 ผลการศึกษาภาคสนามเพื่อสํารวจประชากรหิ่งหอยพบวาคลองแควออมซ่ึงเปน

ตัวแทนคลองที่ไหลผานสวนลิ้นจี่ พบประชากรหิ่งหอยมากที่สุดเพราะมีตนลําพูที่มีขนาดใหญอยูกัน

หนาแนนทามกลางสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนบานเรือน ซึ่งถิ่นอาศัย

ดั้งเดิมของหิ่งหอยถูกรบกวน จึงมาอาศัยอยูรวมกันหนาแนนบริเวณริมคลองแควออม  ในขณะที่คลอง

ทาคาซึ่งไหลผานพื้นที่สวนมะพราวมีประชากรหิ่งหอยนอยกวาเพราะประชากรหิ่งหอยสวนใหญ

สามารถอาศัยอยูกระจายกันมากภายในบริเวณสวนมะพราว ดังนั้นจึงพบประชากรหิ่งหอยบริเวณริม

คลองไมมากนัก สวนคลองบางแคในตําบลบางนางลี่พบประชากรหิ่งหอยนอยที่สุดอาจเนื่องจาก

ประชากรหิ่งหอยมีการอพยพไปอยูบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณมากกวา รวมถึงผลกระทบจากแสงไฟ

จากบานเรือนที่อยูตลอดสองฝงคลองและแสงไปจากการลองเรือชมหิ่งหอยซึ่งมีผลตอการจับคูผสม

พันธุของหิ่งหอย 

5.1.2 สรุปผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสวนผลไม 

 5.1.2.1 ผลการศึกษาคุณภาพน้ํา ในพารามิเตอร ตางๆ มีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  คา pH 

ของทั้ง 3 คลอง ในระยะเวลา 3 เดือน มีคาระหวาง 7.2  - 7.9     คาความเค็ม อยูระหวาง1 - 1.1 ppt  

คาออกซิเจนละลาย (DO) อยูในชวง 0.91 -  7.6 mg/l สําหรับผลการวิเคราะหโลหะหนัก พบวาในพืน้ที่

สวนมะพราวมีปริมาณแคดเมียมในน้ํามีคาสูงสุดที่ 0.1891 mg/l และมีปริมาณสารตะกั่วในน้ํามี

คาสูงสุดที่ 0.1342 mg/l                                                                                                        

 5.1.2.2  ผลการศึกษาคุณภาพดินในพารามิเตอร ตางๆ มีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้                    

คาอุณหภูมิในดินทั้ง 3 คลองมีคาระหวาง 26 -32.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธในดินตะกอนอยู

ระหวาง 9 - 68% สําหรับผลการวิเคราะหโลหะหนัก พบวาปริมาณสารแคดเมียมในดินตะกอนมี

คาสูงสุดที่ 0.1977 mg/l ซึ่งพบในสวนคลองที่ไหลผานสมโอ สวนสารตะกั่วในดินตะกอนมีคาสูงสุด 

0.4018 mg/l ซึ่งพบในสวนคลองที่ไหลผานลิ้นจี่ 

 5.1.2.3  พารามิเตอรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคลองที่ไหลผานสวนผลไมทั้ง3

ประเภท คือ คาความเค็ม และอุณหภูมิดินตะกอน  นอกนั้นทุกพารามิเตอรที่ศึกษามีคาไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก pH, DO ,Cd , Pb, และความชื้นสัมพัทธในดินตะกอน                             

 5.1.2.4   ประชากรหิง่หอยสวนมะพราวมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาออกซิเจน

ละลาย,ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในน้ํา,อุณหภูมิในดนิตะกอน,ปริมาณตะกั่วในดนิตะกอน  
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5.1.2.5  ประชากรหิ่งหอยสวนสมโอมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคาความเค็มและ

ปริมาณแคดเมียมในดินตะกอน 

5.1.2.6  ประชากรหิ่งหอยสวนลิ้นจี่ไมมีความสัมพันธกับทุกพารามิเตอรที่ศึกษา 

5.1.3  สรุปผลการศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมเพื่อการอนุรักษหิ่งหอย 

5.1.3.1 ในพื้นที่ตําบลทาคา น้ําที่ใชทําสวนผลไมสวนใหญแลวเปนน้ําคลอง และครัวเรือนสวนใหญมีการ

ระบายน้ําทิ้งลงสูรองสวน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองซึ่งเปนเสนทางการสัญจรและคาขายของคนใน

ตําบลไดและเนื่องจากตําบลทาคาปลูกมะพราวเปนหลักจึงมีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดดวงมะพราว ซึ่งมีสวนที่ใช

สารเคมีคิดเปนรอยละ 23.5  ใชปุยเคมีคิดเปนรอยละ 26.1 และใชปุยคอกคิดเปนรอยละ 12.2  

 5.1.3.2 ในตําบลบางนางลี่พบวา น้ําที่ใชในการทําสวนเปนน้ําคลองและทุกครัวเรือนมีการ

ระบายน้ําทิ้งลงสูรองสวนซึ่งหากไมมีการจัดการอยางถูกวิธี ในระยะยาวอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ

น้ําในคลองได และในรอบ 1 ปที่ผานมาสวนผลไมรอยละ 96.5 ไมมีการใชสารเคมีซึ่งเปนผลดีตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณสวนผลไม นอกจากนี้รอยละ 64 ของสวนผลไมใชปุยคอกที่ 

 5.1.3.3 ในพื้นที่ตําบลแควออมพบวา น้ําที่ใชในการทําสวนผลไมสวนใหญจะใชน้ําคลองเปน

หลักคิดเปนรอยละ 98.2 การกําจัดน้ําทิ้งจากครัวเรือนสวนใหญจะระบายลงสูรองสวนคิดเปนรอยละ 

80 แตมีบางครัวเรือนใชถังดักไขมันที่ทําข้ึนอยางงายโดยคิดเปนรอยละ 10 ตําบลแควออมสวนใหญจะ

ปลูกล้ินจี่ซึ่งเมื่อล้ินจี่ออกผลก็จะมีการใชยาฆาแมลงจึงมีการใชสารเคมีในรอบ 1 ป คิดเปนรอยละ 

38.2 และสวนผลไมสวนใหญในตําบลแควออมจะใชปุยคอกเปนหลักซึ่งคิดเปนรอยละ 60.9 หรือ

ประมาณครึ่งหนึ่งของการทําสวน  

5.2 อภิปรายผล 

-  ปริมาณแคดเมียมในน้ําซึง่คามาตรฐานอยูที0่.005 mg/l ซึ่งมีสวนทีเ่กินคามาตรฐานไดแก 

สวนมะพราว, สวนสมโอและสวนลิน้จี่ซึ่งพบวามีคามากที่สุดที่สวนมะพราวซึง่อาจมผีลมาจากการใช

สารกําจัดศัตรูพืช รวมถึงอาจมีผลมาจากการสะสมของโลหะหนกัในพื้นที่ทีเ่ปนสาเหตุมาจากการทิ้ง

ขยะอันตรายเชนถานไฟฉาย หลอดไฟ ฯลฯ ซึ่งพบมากในระหวางการลองเรือเก็บขอมูล 
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-  คาตะกั่วในน้ําซึ่งคามาตรฐานอยูที่0.005 mg/l ซึ่งมีสวนที่เกินคามาตรฐานไดแก สวน

มะพราว, สวนสมโอ และสวนลิ้นจี่  และเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับ ภัทรวรรณ (2548)  ที่ศึกษา

คุณภาพน้ําคลองบางลี่ป 2548 มีคา Cd อยูที่ 1.092 mg/lและมีคา Pb อยูที่ 0.0105mg/l ซึ่งพบวาผล

ที่ทําการศึกษาอยูมีคานอยกวา คือมีคา Cd อยูที่ 0.0954 mg/lและมีคา Pb อยูที่ 0.0671 mg/l สาเหตุ

ที่พบโลหะหนักในสวนมะพราวมากเนื่องจากมีการใชสารฆาแมลงชนิดแลนเนทเพื่อกําจัดดวงมะพราว 

จึงอาจทําใหพบโลหะหนักมากกวาสวนอื่น 

-  คาออกซิเจนละลายซึ่งคามาตรฐานอยูที่ 6.0 mg/l คาที่ไดต่ํากวามาตรฐานคือคลองที่ไหล

ผานสวนมะพราว, สวนสมโอ,และสวนลิ้นจี่ อยางไรก็ตาม ดร.อัญชนา ทานเจริญไดศึกษาไววา หิง่หอย

จะสามารถปรับตัวอาศัยอยูในแหลงน้ําเสียไดระดับหนึ่ง แต หากระดับความเนาเสียเพิ่มข้ึน ตัวออน

หิ่งหอยจะคลานขึ้นบกเพื่อหาแหลงน้ําใหมดวยเหตุนี้ยังคงพบหิ่งหอยอาศัยอยูในคลองที่อยูในบริเวณ

พื้นที่ศึกษาแมวาจะมีคาปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่2 และ

จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดวาคลองแควออม สามารถพบประชากรหิ่งหอยมากกวาในคลองอื่นๆ 

ที่ศึกษา เนื่องจากในคลองทาคาจะสามารถพบเห็นหิ่งหอยอาศัยอยูกระจัดกระจายในพื้นที่สวน

มะพราวในขณะที่พื้นที่ ต.แควออมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินทําใหหิ่งหอยสวนใหญ

อาศัยอยูมากบริเวณตนลําพูขนาดใหญตลอด 2 ฝงคลอง 

5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต 

5.3.1  การจัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอยควรมีการสํารวจขอมูลใหครอบคลุมทั้ง

ตําบล เพื่อใหสามารถเห็นการกระจายตัวของหิ่งหอยในพื้นที่ไดอยางสมบูรณ 

 5.3.2 ควรนําผลการศึกษามาประยุกตใชรวมกับภาพถายดาวเทียมเพื่อศึกษาผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่มีผลตอประชากรหิ่งหอย 

 5.3.3 การลองเรือนับหิ่งหอยควรสํารวจใหครอบคลุมทั้งคลองในแตละตําบล 

5.3.4  ควรทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ ชีวภาพและพารามิเตอรตางๆ ที่

เกี่ยวของเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาสรุปผลการวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

5.3.5  ในการทําการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเพิ่มเวลาหรือความถี่ในการทําการศกึษา

คุณภาพน้าํ ดนิตะกอนและอากาศ โดยทาํใหครบทัง้รอบป รวมถงึศึกษาเชงิลึกในพืน้ที่สวนประเภทใด

ประเภทหนึ่ง  
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